Obvodná poľovnícka komora Tvrdošín

PROPOZÍCIE
Okresných majstrovstiev družstiev a jednotlivcov v redukovanom
malokalibrovom štvorboji M 400
I. Všeobecné ustanovenia :
Usporiadateľ
: OPK Tvrdošín
Termín
: 6. mája (nedeľa) 2018
Miesto konania : strelnica Krivá
Účasť
: Účasť je podmienená predložením platného poľovníckeho lístka a ZP
a členstvom v OPK Tvrdošín, súťažiaci z iných OPK sa môžu zúčastniť
ale ich výsledky budú nebudú mať vplyv na poradie.
Žrebovanie
: Prezentácia pretekárov bude slúžiť ako poradie žrebovania
II. Časový harmonogram :
9 00 – 10 00 hod. : prezentácia
9 00 - 9 30 hod. : oficiálny tréning
9 30 - 9 45 hod. : začiatok majstrovstiev
14 00 -14 30 hod.: vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien víťazom
III. Organizačný výbor :
Predseda
: Miroslav Pavčo
Tajomník
: Jozef Kováč
Riaditeľ pretekov : Michal Šangala
Hlavný rozhodca : Jozef Gerčák
Rozhodcovia
: Marek Gazdík, Jaroslav Žák, Karol Dzurek, Viliam Pšitek,
Milan Lužbeťák,
Pomocný personál : kandidáti
Lekárska služba

:

MUDr. Juraj Mazúr

IV . Technické ustanovenia a podmienky :
1. Líška sediaca redukovaná :

- terč pevný, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom
limite 6 minút.
- mieridlá otvorené, alebo optické s max. zväčšením 6x
- zbraň malokalibrovka
- poloha v ľahu bez opory

2. Srnec redukovaný :

-

terč pevný, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite
6 minút
- mieridlá optické s max. zväčšením 6x
- poloha v stoji s oporou o pevnú tyč

3. Kamzík redukovaný :

-

terč pevný, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v časovom
limite 6 minút
- mieridlá optické s max. zväčšením 6x
- zbraň malokalibrovka
- poloha v stoje s oporou o voľne postavenú tyč bez opory

4. Diviak redukovaný :

Poradie disciplín :

-

terč pevný, vzdialenosť 50 m, 10 výstrelov v limite
6 minút
- mieridlá otvorené, alebo optické s max. zväčšením
6x,
- zbraň malokalibrovka
- poloha v stoji bez opory

sediaca líška, redukovaný srnec, redukovaný kamzík, redukovaný
diviak. Pri rovnosti bodov určuje poradie výsledok diviaka.

V. Spôsob určenia víťaza :
Pri určovaní víťaza Okresných majstrovstiev v súťaži družstiev a jednotlivcov sa bude
postupovať podľa platného Streleckého poriadku pre poľovnícku streľbu.
VI. Diplomy a vecné ceny :
Najlepší traja jednotlivci a družstvá obdržia diplomy a vecné ceny. Družstvo môžu tvoriť
len členovia jedného PZ. PZ môžu postaviť aj viac družstiev. Neumiestnený členovia môžu
utvoriť mužstvo, avšak iba z materskej OPK .
VII. Vklad :
- finančný vklad na všetky položky v guľovom štvorboji
- vklad za družstvo 2 €.

5€

VIII. Spôsob podávania protestov :
Protesty jednotlivcov, resp. ved. družstiev budú akceptované len tie, ktoré budú
podávané v zmysle ustanovenia Streleckého poriadku SPK pre poľovnícku streľbu.
IX. Zmeny propozícií :
V prípade vážnych dôvodov bude zmena propozícií oznámená pred otvorením okresných
Majstrovstiev a jej písomné vyhotovenie bude visieť na viditeľnom mieste na streľnici.
X. Upozornenie :
Upozorňujeme na ustanovenie Streleckého poriadku pre poľovnícku streľbu t.j. o výstroji,
resp. zbraniach a strelive, ktoré môže pretekár na tomto podujatí použiť.

V Tvrdošíne 23.4.2018
Jozef Kováč v.r.
ved. kancelárie OPK

Miroslav Pavčo v.r.
predseda OPK

